
 

 

CONSILIUL LOCAL BALS 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi 28 septembrie 2017, în şedinţa ordinara a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin 
Dispoziţia viceprimarului oraşului Balş nr. 720 din data de 22.09.2017. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. 
 Participă; Hristea Marin- administrator public al UAT Bals,Dinu Constantin – secretarul oraşului 
Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local , 
Motatu Mariana – consilier superior resurse umane,Cirtog Ionela – sef Serviciu Buget-Contabilitate , 
Motatu Marinel- sef Serviciu Asistenta Sociala,Costache Ionel-sef Serviciu Sere, Spatii Verzi,Eftinoiu 
Marian-inspector Serviciul IDLAP, Istrate Minuta- Spitalul orasenesc Bals. 
         Doamna presedinta constata ca sunt intrunite conditiile legale privind tinerea sedintei . 
         Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează:  pentru  - 19; 
                            împotrivă - ; 
                            abţineri –;  
Presedintele de sedinta supune atentiei consilierilor locali adresa nr.17917/27.09.2017 a 
primarului orasului Bals privind suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare referitor la 
aprobare alocare sume din imprumutul in valoare de 7.000.000 lei contractat de Primaria 
Bals,pentru obiective de investitii din orasul Bals. 
         Se supune la vot. 
           Votează: - pentru  - 19;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi,asa cum a fost suplimentata:  
    1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2017si virari de 
credite intre capitole bugetare. 
    2. Proiect de hotarare referitor la modificarea organigramei si a statului de functii prin 
mutarea a trei posturi ocupate de la Serviciul Sere Spatii Verzi la Serviciul Gestionare 
Caini Fara Stapan din cadrul Primariei orasului Bals. 
    3. Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi si modificarea statului de 
functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bals si a serviciilor 
subordonate Consiliului Local Bals. 
    4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in 
anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Bals si pentru serviciile 
subordonate Consiliului Local Bals 
    5.Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi si modificarea statului de 
functii al Spitalului Orasenesc Bals. 
    6. Proiect de hotarare referitor la reanalizare  HCL nr.48/13.07.2017 privind stabilire 
salarii de baza ale salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului 
Bals si serviciilor subordonate. 
   7. Proiect de hotarare referitor la aprobare Regulament eliberare aviz orar de 
functionare si autorizatie functionare pentru desfasurarea activitatii comerciale din orasul 
Bals. 



 

 

  8. Proiect de hotarare referitor la aprobare documentatie tehnico-economica faza DALI si  
indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei” Reabilitare termica pentru 
imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul orasenesc Bals”. 
  9 Proiect de hotarare referitor la alegere presedinte de sedinta. 
10. Proiect de hotarare referitor la aprobare alocare sume din imprumutul in valoare de 
7.000.000 lei contractat de Primaria Bals,pentru obiective de investitii din orasul Bals. 
11. Întrebări, interpelări, petiţii.  
Doamna  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 19; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
    1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2017si virari de 
credite intre capitole bugetare. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 
            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

Cirtog Ionela da citire raportului compartimentului de specialitate si explica necesitatea 
efectuarii acestei rectificari. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –9(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion, Tudor Vasile); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.64/28.09.2017. 
 2. Proiect de hotarare referitor la modificarea organigramei si a statului de functii 
prin mutarea a trei posturi ocupate de la Serviciul Sere, Spatii Verzi la Serviciul 
Gestionare Caini Fara Stapan din cadrul Primariei orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
             Raportul comisiei de specialitate – Grigoriu Carmen Daniela 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Frunza Alexandru 
Consilier local Gheorghe Mariana: de ce este necesara aceasta mutare,deoarece Serviciul 
Sere,Spatii Verzi si asa nu are destui salariati ? .Seful Serviciului ii informeaza pe cei prezenti ca 
in urma acestor mutari va ramane cu 25 de salariati,insuficienti pentru desfasurarea in bune 
conditii a activitatii.Consilierul resurse umane Motatu Mariana explica de ce aceasta mutare este 
necesara:- s-a constatat ca numarul cainilor fara stapan in orasul Bals este foarte mare, fapt 
pentru care numarul hingherilor angajati este insuficient,acestia nefacand fata,iar Serviciul 
Sere,Spatii Verzi nu va mai avea o activitate intensa deoarece vine iarna. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –9(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion, Tudor Vasile); 
  



 

 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.65/28.09.2017. 
3. Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi si modificarea statului de 
functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bals si a serviciilor 
subordonate Consiliului Local Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
             Raportul comisiei de specialitate – Anghel Marian 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Dragan Gheorghe 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 9;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –10(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Statie George, Tudor Vasile); 
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
    4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in 
anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Bals si pentru serviciile 
subordonate Consiliului Local Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
            Raportul comisiei de specialitate – Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Grigoriu Carmen Daniela 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 9;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –10(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion,Statie George, Tudor Vasile); 
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
    5.Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi si modificarea statului de 
functii al Spitalului Orasenesc Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
            Raportul comisiei de specialitate –Dragan Gheorghe  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Moraru Mihaela-Corina 
Doamna Istrate Minuta ,reprezentantul Spitalului orasenesc Bals, le comunica motivele 
transformarii acestor posturi: promovarea examenelor de specialitate de catre medici,deficitul de 
cadre medicale ,facilitarea participarii la concursuri si a tinerilor absolventi. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 18;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri – 1( Grigoriu Carmen Daniela); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.66/28.09.2017. 
    6. Proiect de hotarare referitor la reanalizare  HCL nr.48/13.07.2017 privind stabilire 
salarii de baza ale salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului 
Bals si serviciilor subordonate. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 



 

 

            Raportul comisiei de specialitate – Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

Motatu Mariana:- Institutia Prefectului- Judetul Olt a trimis o adresa prin care solicita 
reanalizarea HCL Bals nr.48/13.07.2017 in sensul modificarii anexei la aceasta hotarare prin 
indicarea gradatiei 0 pentru toate functiile si a salariului de baza corespunzator acestei gradatii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.67/28.09.2017. 
   7. Proiect de hotarare referitor la aprobare Regulament eliberare aviz orar de 
functionare si autorizatie functionare pentru desfasurarea activitatii comerciale din orasul 
Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Sirbu Gabriela 
              Raportul comisiei de specialitate – Statie George 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
Avand in vedere ca doamna Sirbu Gabriela,consilier superior, lipseste motivat fiind in concediu 
medical ,doamna presedinte de sedinta propune amanarea dezbaterii si adoptarii acestui proiect. 
Se supune la vot propunerea: 
Votează:    - pentru – 19;  
                  -împotrivă - ; 
                  -abţineri –;  
Dezbaterea si adoptarea proiectului a fost amanata pana la urmatoarea sedinta de consiliu local. 
  8. Proiect de hotarare referitor la aprobare documentatie tehnico-economica faza DALI si  
indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei” Reabilitare termica pentru 
imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul orasenesc Bals”. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 
            Raportul comisiei de specialitate – Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
Eftinoiu Marian- Primaria Bals intentioneaza sa depuna un proiect in vederea obtinerii de fonduri 
europene nerambursabile prin POR 2014-2020- Axa prioritara 3-,pentru reabilitarea termica a 
Spitalului orasenesc Bals. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.68/28.09.2017. 
  9 .Proiect de hotarare referitor la alegere presedinte de sedinta. 

Iniţiator: Presedinte de sedinta - Ciocirlan-Serban Felicia -Adelina 
            Raportul comisiei de specialitate – Patru Mircea Marian  
 Proiectul de hotărâre – Deloreanu Monica-Madalina 
Avand in vedere ca au trecut 3 luni de la alegerea doamnei Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina in 
functia de presedinta de sedinta este necesara alegerea altuia. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
             Votează:    - pentru – 17;  
                                -împotrivă - ; 



 

 

                                -abţineri –2(Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina si Cirtog Marius); 
Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.69/28.09.2017. 

10. Proiect de hotarare referitor la aprobare alocare sume din imprumutul in valoare de 
7.000.000 lei contractat de Primaria Bals,pentru obiective de investitii din orasul Bals. 
Cirtog Ionela- din imprumutul in valoare de 7.000.000 lei pe care Primaria Bals l-a contractat in 
anul 2015 s-au facut economii.In conformitate cu prevederile legale este necesar ca suma de bani 
ramasa sa fie cheltuita in baza unei hotarari a consiliului local. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
             Votează:    - pentru – 10;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –9(Badanoiu Marian-Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia –Adelina,Cirtog 
Marius,Costache Ramona- Ileana,Deloreanu Monica-Madalina, Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion, Tudor Vasile); 

Este adoptata Hotararea Consiliului Local nr.70/28.09.2017. 
11. Întrebări, interpelări, petiţii.  
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, doamna Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina , preşedintele de şedinţă, 
anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Balş din data 28.09.2017. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                  Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina 

 

                         

                             

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                                              JR. DINU CONSTANTIN 
       
 
 
  
     
     
     
     
    
   
  
 


